
Zápis ze zasedání výboru SPFM ČGPS ČLS JEP dne 27.1.2020. 

Místo: GPK VFN Praha, Apolinářská 18 

Přítomni: Binder, Janků, Kacerovský, Ľubušký, Měchurová, Pařízek, Šimetka, Velebil a Vlk  

Omluven: Procházka 

Dále přítomni: Bydžovská, Gloserová, Vavřinková   

1. Zahájení schůze (Kacerovský).  

2. Kontrola zápisu minulého zasedání výboru.  

3. Pařízek informoval o organizačním zajištění a odborném programu výroční konference SPFM 

2020 (2.- 4.4.2020, Praha). Konference je uspokojivě připravena. Základní body odborného 

programu a vyzvané přednášky jsou schváleny. Na podnět Kacerovského výbor schválil 

zařazení přednášky „Downův syndrom – o čem jsme zapomněli hovořit“ (Novotná, Brno) 

v délce 15 min do bloku „volná sdělení“.  

4. Výbor prodiskutoval a oponoval aktualizované doporučené postupy (DP). DP „Růstová 

restrikce plodu“ nebyl, zejména vzhledem k současné situaci v připravovaných změnách 

úhradové vyhlášky a nejasnostem ohledně financování ambulantní části lůžkových zařízení, 

schválen pro prezentaci velkému výboru ČGPS. Ze stejného důvodu nebyly zatím schváleny 

ani aktualizace DP „Zásady dispenzární péče v těhotenství“ a „Potermínové těhotenství“. 

Výbor se shodl na možném budoucím sloučení těchto DP v jediný DP. Současné znění těchto 

DP zůstává tudíž platné.  

5. Kacerovský krátce prezentoval DP Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP „Doporučený 

postup pro diagnostiku a léčbu genitálního herpesu u žen“. Sám spoluautor (Kacerovský) 

nesouhlasí s některými částmi DP. Výbor nesouhlasí s textem dokumentu a navrhne jej 

k přepracování a doplnění mezioborové skupině autorů DP.  

6. Na žádost velkého výboru ČGPS zpracoval Ľubušký za výbor SPFM seznam údajů, které by 

měly být obligatorní součástí „těhotenské knížky“. Návrh tohoto seznamu byl schválen 

výborem SPFM a bude předložen velkému výboru ČGPS na jeho zasedání tento čtvrtek 

30.1.2020 (Velebil).  

7. Měchurová v diskusi o DP připomíná zásadní postulát, a to, že veškeré odborné výstupy, 

stanoviska a dokumenty schválené výborem SPFM a připravené k prezentaci velkému výboru 

ČGPS, definitivně schválí a předá předseda sekce, popřípadě pověřený člen výboru. Členové 

výboru souhlasí.  



8. Na základě jednání se zástupci SSG, zástupci pojišťoven a zástupci nemocničních zařízení 

byl, po domluvě s velkým výborem ČGPS, připraven dokument popisující peripartální péči o 

těhotné ženy v porodnických zařízeních (Vlk, Pařízek).  Tento dokument, jehož první verze 

byla schválena výborem SPFM, by měl představovat základ pro návrh financování 

ambulantní peripartální péče v lůžkových zařízeních. Tento dokument, pracovně nazvaný 

„Registrace těhotné k porodu a péče s tím spojená“, bude předložen k diskusi velkému výboru 

ČGPS na jeho zasedání dne 30.1.2020 (Velebil). Výbor SPFM nominoval Kacerovského jako 

zástupce SPFM pro vyjednávání s plátci ohledně financování ambulantní peripartální péče 

v lůžkových zařízeních. 

9. Pařízek informoval členy výboru SPFM o nebývale bohaté reakci účastníků Moravské 

konference fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí v Olomouci ze dne 8. listopadu 

2019 na sdělení  „Forenzní kazuistiky - poučení po praxi (screening vrozených vad plodu, 

hypoxie plodu a novorozence a  krvácivé stavy). Výbor SPFM na základě těchto reakcí 

konstatuje:  

a) že dle dostupných znalostí členů výboru SPFM v České republice neexistuje nadřazený 

znalecký ústav pro obor lékařství, specializace gynekologie a porodnictví, viz. www. 

justice.cz (Seznam ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost); 

b)  v případě veřejně sdělovaných kazuistik je vždy nutné zachovávat formu a obsah sdělení 

tak, aby nebyly porušovány etické principy běžné v naší společnosti (např. neudávat 

jména/iniciály jak zdravotníků, tak i pacientek); 

c) neměly by být prezentovány znalecké posudky z neuzavřených kauz; 

 

d) při odborných sdělení by měly být plně respektovány aktuálně platné doporučené postupy 

odborné společnosti (ČGPS ČLS JEP). 

10. Gloserová informovala o termínu příští konference SPFM, předběžný termín je 15.-17.4.2021.   

11. Další zasedání výboru bude v pondělí 16.3.2020 v 10:00 hodin ve VFN Praha.  

 

zapsal MUDr. Radovan Vlk, dne 27.1.2020 

schválil: doc. MUDr. Marian Kacerovský, PhD, dne 30.1.2020  


